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Heavy-Duty Werkwagens

Artikel EAN code Omschrijving
Afmeting 

(geassembleerd)
Laadvermogen Wielen Kleur VE

4500-58 0086876206289 Heavy-Duty Utility Cart 99 x 45 x 85 c m 225 kg 12cm TPR Black 1

4520-58 0086876206296 Heavy-Duty Utility Cart 115 x 66 x 85 cm 225 kg 12cm TPR Zwart 1

Perfect voor transport van materialen, voorraad en zware lasten in bijna elke omgeving

Variabele greephoogte zorgt voor een verbeterde werkhouding ter voorkoming van blessures

Ingebouwde opslagbakken, gereedschapshouders en haken verbeteren de organisatie en productiviteit 

30% meer opslagruimte dan vorige generatie Rubbermaid werkwagens

4500-58 Kleine werkwagen heeft alleen opslagbak (geen haken en gereedschaphouders)

Voorgevormde, zelf aan te passen uitsparingen voor het plaatsen van 

kabelspoelen, labelrollen etc.

7 cm hoge opstaande randen houden materiaal op zijn plaats

Makkelijk toegankelijk bodemplateau

High density harsstructuur garandeert een lange levensduur

2 vaste en 2 zwenkwielen voor optimale controle en wendbaarheid

Geremde wielen inbegrepen

225 kg laadvermogen om voor transport van zware lasten



Heavy-Duty Vlakke Werkwagen

Artikel EAN code Omschrijving Assembled Dimensions Laadvermogen Wielen Kleur VE

4505-58 0086876206302 Heavy-Duty Flat Shelf Utility Cart 96 x 49 x 85 cm 225 kg 12cm TPR Zwart 1

4525-58 0086876206319 Heavy-Duty Flat Shelf Utility Cart 111 x 66 x 85 cm 225 kg 12cm TPR Zwart 1

Perfect voor transport van materialen, for transporting materials, voorraad, en zware lasten in bijna 
elke omgeving

Variabele grip hoogte zorgt voor een verbeterde werkhouding ter voorkoming van blessures

Ingebouwde opslagbakken, gereedschapshouders en haken verbeteren de organisatie en productiviteit

30% meer opslagruimte dan voorgaande Rubbermaid werkwagens

4505-58 Kleine Werkwagen heeft alleen Opslagbak

Voorgevormde, zelf aan te passen uitsparingen voor het plaatsen van 

kabelspoelen, labelrollen etc.

Vlak plateau voor plaatsing van overmaatse lasten  

Makkelijk toegankelijk bodemplateau

High density harsstructuur garandeert een lange levensduur

2 vaste en 2 zwenkwielen voor optimale controle en wendbaarheid

Geremde wielen inbegrepen

225 kg laadvermogen om voor transport van zware lasten



Heavy-Duty Standaard Platform Trucks

Artikel EAN code Omschrijving Afm. (geassembleerd)
Afm. 

Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4406-58 0086876206326 Heavy-Duty Platform Truck 102 x 61 x 101 cm  91 x 61 900 kg 15cm  Polyolefin Zwart 1

4436-58 0086876206333 Heavy-Duty Platform Truck 133  X 61 x 106 cm 122 x 61 900 kg 20cm TPR Zwart 1

Ideaal voor het verplaatsen van grote, zware lasten in bijna iedere omgeving

Ergonomisch ontworpen duw/trekgreep voor verbeterde controle en gebruikersveiligheid

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt voor ongeëvenaarde 

duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Ingebouwde sjor ogen om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van truck af rollen

Borgclips voorkomen dat handgreep per ongeluk kan worden losgetrokken

Gepoedercoatte handgreep voor onderhoudsarm gebruik met lange levensduur

Geremde wielen inbegrepen

2 vaste, 2 zwenkwielen voor optimale controle en wendbaarheid

TPR – beschermt de vloer, stil in gebruik en schokabsorberend  

Polyolefin – rollen beter eb bestand tegen (chemische) afvalstoffen 



A-Frame Paneel Trucks

Ideaal voor het veilig vervoeren van grote panelen en plaatmateriaal 

Enkelvoudig, 81cm hoog schuin frame en zijrailing houdt de lading stevig op zijn plaats en 

biedt ruimte voor gereedschap en onderdelen 

Groot oppervlak voor verbeterde productiviteit

61 cm breed oppervlak kan tot 30cm plaatmateriaal bevatten

76 cm breed oppervlak kan tot 36cm plaatmateriaal bevatten

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt 

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Ingebouwde sjor ogen om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van truck af rollen

Borgclips voorkomen dat handgreep per ongeluk kan worden losgetrokken

Gepoedercoatte handgreep voor onderhoudsarm gebruik met lange levensduur

Geremde wielen optioneel

2 vaste, 2 zwenkwielen voor optimale controle en wendbaarheid

rollen beter, zijn stil en schokabsorberend en bestand tegen rondslingerend afval

Artikel EAN code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4463-00 086876202526 A-Frame Panel Truck 130 x 61 x 114 cm 122 x 61 900 kg 20cm Polyolefin Zwart 1



Plaat & Paneel Trucks

Artikel EAN Code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4468-00 086876202557 Plaat & Paneel Truck 130 x 60 x 102 cm 122 x 61 900 kg 20cm Polyolefin Zwart 1

Ideaal voor het transport van grote, moeilijk hanteerbare ladingen zoals plaatmateriaal, deuren 

balken, tafelbladen, matrassen, gipsplaten etc. 

Verwijderbare 69 cm hoge verticale frames houden moeilijk hanteerbare voorwerpen op hun plaats

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt 

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Ingebouwde sjor ogen om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van truck af 

rollen

Borgclips voorkomen dat handgreep per ongeluk kan worden 

losgetrokken

Gepoedercoatte stalen frame voor onderhoudsarm gebruik met

lange levensduur

2 vaste, 2 zwenkwielen voor optimale controle en wendbaarheid

rollen beter, zijn stil en schokabsorberend en bestand tegen 
rondslingerend afval



Ergonomische Platform Trucks

Artikel EAN Code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4473-00 086876202588 Work-Height Platform Truck 133 x 61 x 122 cm 122 x 61 900 kg 20cm TPR Zwart 1

Uniek, in hoogte verstelbaar ontwerp maakt comfortabel  en ergonomisch werken mogelijk

In hoogte verstelbaar platform vermindert risico op rug- en nekblessures door tillen en bukken

4473 truck varieert in hoogte van 70 tot 90 cm (in stappen van 10 cm)

Ergonomisch ontworpen duw/trekgreep voor verbeterde controle en gebruikersveiligheid 

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt 

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Ingebouwde sjor ogen om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van plateau af rollen

Borgclips voorkomen dat handgreep per ongeluk kan worden losgetrokken

Gepoedercoatte stalen frame voor onderhoudsarm gebruik met

lange levensduur

2 vaste, 2 zwenk TPR Wielen voor optimale controle en wendbaarheid

Beschermt de vloer, stil en bestand tegen (chemische) afvalstoffen



Transportwagen met Trekgreep

Artikel EAN Code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4477-00 086876202625
Transport Truck met 

Trekgreep
139 x 61 x 81 cm 122 x 61 900 kg 30cm Luchtbanden Zwart 1

9T10-00 086876164664 Koppelstuk Set Rood 1

Ideaal voor transport van grote en zware lasten in bijna iedere binnen- of 

buitenomgeving

Transport ruck met sturende vooras voor optimale controle en wendbaarheid 

Vinyl “T-Bar” handgreep blijft rechtop staan wanneer deze niet wordt gebruikt

T-Bar kan worden verwijderd voor aankoppelen aan andere truck (koppelstuk optioneel) 

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt 

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Treksysteem aan achterzijde maakt aanhaken van meerdere 

trucks mogelijk

Ingebouwde sjor ogen om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van plateau af rollen

Borgpennen voorkomen dat handgreep per ongeluk kan worden losgetrokken

Powder coated steel frame for optimum service life

Luchtbanden:

Luchtbanden zorgen voor geruisloos en schokabsorberend transport, zowel binnen als buiten



Transport Truck met Kooiconstructie

Artikel EAN Code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4486-00 086876202687 Transport Truck met Kooiconstructie 142  x 61 x 104 cm 122 x 61 900 kg 20cm TPR Zwart 1

Ideaal voor transport  en opslag van kleine pakketjes en materialen

Ergonomisch ontwerp van de handgreep verbetert bestuurbaarheid en 

gebruikersveiligheid

Heavy-duty, gepoedercoatte kooiconstructie houdt kleine pakketjes en 

materialen op zijn plaats

Wanden zijn individueel te verwijderen voor het vervoer van grote ladingen

Uitsparingen in constructie maken laden van materiaal ergonoscher en eenvoudiger

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt 

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Ingebouwde sjorgaten om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van plateau af rollen

Borgclips voorkomen dat handgreep per ongeluk kan worden 

losgetrokken

Gepoedercoatte stalen frame voor onderhoudsarm gebruik met

lange levensduur

TPR Wielen

TPR wielen beschermen de vloer, zijn stil en bestand tegen (chemische) afvalstoffen



Platform Truck met Hoekpalen

Artikel EAN Code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4482-00 086876202786
Platform Truck met 

Hoekpalen
130 x 61 x 108 cm 122 x 61 1100 kg 20cm  Polyolefin Zwart 1

Perfect  voor het transport van grote en lange voorwerpen zoals buizen, balken,  tapijtrollen etc.

Verwijderbare heavy-duty stalen hoekpalen bieden makkelijke toegang en maken stapelen eenvoudig

Hoekpalen worden geborgd met stalen borgclips om ongewild losraken te voorkomen

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt 

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Ingebouwde sjorgaten om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van plateau af rollen

Gepoedercoat stalen frame voor onderhoudsarm gebruik met 

lange levensduur

2 vaste en 2 zwenkwielen (polyolefin) voor uitstekende controle en 

wendbaarheid

rollen beter, zijn stil en schokabsorberend en bestand tegen rondslingerend afval



Convertible A-Frame Truck

Artikel EAN Code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen 
Wielen Kleur VE

4465-00 086876202809 Convertible A-Frame Truck 144 x 69 x 126 cm 144 x 69 900 kg 20cm  Polyolefin Zwart 1

Uniek, convertible ontwerp kan snel worden omgebouwd naar diverse Werkwagen en 
Transportsysteem configuraties voor het transport van plaatmateriaal, planken, balken, 
buizen, gereedschap en onderdelen. 

A-frame configuratie houdt plaatmateriaal stevig op zijn plaats

Onafhankelijk van elkaar neerklapbare schappen bieden ruimte aan gereedschap en onderdelen 

met een max. laadvermogen van 45 kg per schap aan iedere zijde

Vier onafhankelijk uitklapbare draagarmen bieden plaats aan lange voorwerpen zoals balken, 

buizen etc. met een max. laadvermogen van 45 kg per draagarm 

Groot plateau oppervlak voor vehoogde productiviteit

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt 

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus 

Ingebouwde sjorgaten om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van plateau af rollen

Verwijderbare onderste geleide rail biedt makkelijk toegang en houdt lading op zijn plaats 

Gepoedercoat stalen frame, handgrepen, draagarmen en geleiderail voor langere levensduur

2 vaste en 2 zwenkwielen (polyolefin) voor uitstekende controle en wendbaarheid

rollen beter, zijn stil en schokabsorberend en bestand tegen 
rondslingerend afval



Convertible Platform Truck

Artikel EAN Code Omschrijving Afm. (geassembleerd) Afm. Plateau
Laad-

vermogen
Wielen Kleur VE

4496-00 086876202816 Convertible Platform Truck
156 x 62 x 107 cm  (Truck)

112.4 x 61.6 x 93.6 cm (Cart) 
132 x 61 450 kg 15cm TPR Zwart 1

4497-00 086876202823 Convertible Platform Truck
156 x 62 x 107 cm (Truck)

112.4 x 61.6 x 93.6 cm (Cart)
132 x 61 450 kg

20cm 
Luchtbanden

Zwart 1

Uniek opvouwbaar ontwerp transformeert in een oogwenk van grote bulktransporter
naar een handzame Heavy-duty Werkwagen met 2 schappen

Drie productconfiguraties zijn mogelijkThree product configurations in one:

132 x 61 cm Platform Truck

U-boat Truck, 450 kg laadvermogen

112 x 61 cm Heavy Duty Werkwagen met 340 laadvermogen

Drukknop om eenvoudig van configuratie te veranderen

Ergonomisch ontwerp van de handgreep verbetert bestuurbaarheid en gebruikersveiligheid

Unieke schuifvergrendeling voorkomt dat de duw/trekgreep ongewild wordt verwijderd

Duramold™ precisie ontworpen hars en metaal samenstelling zorgt

voor ongeëvenaarde duurzaamheid en onderhoudscyclus

Ingebouwde sjorgaten om ladingen te zekeren met sjorbanden

Ruw oppervlak voorkomt schuiven van lading

Groef in platform voorkomt dat kleine voorwerpen van plateau af rollen

Gepoedercoat stalen frame voor onderhoudsarm gebruik met  lange levensduur

Verkrijgbaar met Luchtbanden of TPR banden

TPR wielen beschermen de vloer, zijn stil en bestand tegen (chemische) afvalstoffen

Luchtbanden zorgen voor geruisloos en schokabsorberend transport, zowel binnen als buiten
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